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Academia para
pacientes com
vírus HIV traz
saúde e novas
perspectivas
MEIO AMBIENTE 4

São Bernardo dá
exemplo e lança
inovador sistema
de coleta e
tratamento de lixo
Projeto prevê incremento da coleta seletiva
e da reciclagem, melhoria dos serviços, usina
para gerar energia pela queima dos resíduos
e remediação do Lixão do Alvarenga

Alunos da rede pública ganham mais duas quadras poliesportivas
TRÂNSITO
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Tráfego de
veículos pesados
no Terra Nova
é coibido com
conjunto de obras
CIDADANIA
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Cidade ganha
Núcleo de Justiça
Comunitária para
mediar conflitos e
prevenir a violência

CULTURA

EDUCAÇÃO
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Escritor Ariano
Suassuna abre
em São Bernardo
projeto Balaio
Popular
SUCESSO

Com a Feira de
Móveis, vendas
na Jurubatuba
crescem até 70%
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São Bernardo inova e lança moderno
sistema para coleta de lixo e limpeza urbana
São Bernardo deu
mais um passo
para preservar o
meio ambiente e
assegurar melhor
qualidade de vida
para as atuais e
futuras gerações na
segunda-feira (6/6),
quando, durante
coletiva de imprensa
no Paço Municipal,
o prefeito anunciou
o edital de uma
proposta de Parceira
Público-Privada (PPP)
que garantirá a
instalação na cidade
de um Sistema
Integrado de
Manejo e Gestão de
Resíduos. A cidade
é a primeira a se
enquadrar na Lei de
Resíduos Sólidos.
A empresa ou
grupo vencedor
deverá oferecer
ao município um
sistema integrado
de limpeza urbana;
implantar programa
de coleta seletiva
e de gestão de
resíduos de
construção civil;
implementar e
operar o Sistema de
Processamento e
Aproveitamento de
Resíduos e Unidade
de Recuperação de
Energia (SPAR-URE);
e remediar a área
do antigo Lixão do
Alvarenga.
Um dos avanços
previstos pelo
sistema é que a
Prefeitura passará
a pagar pela

Fotos: Divulgação

Todo tipo
de resíduo
será tratado,
inclusive
gerando
energia

A área do antigo Lixão do Alvarenga, que será remediado, receberá a SPAR-URE e um
novo parque, o que vai beneficiar diretamente diversas comunidades próximas

limpeza efetiva da
cidade, obrigando a
empresa a trabalhar
com qualidade e
eficiência, inclusive
com descontos caso
isso não aconteça.
Também haverá
a ampliação do
programa de coleta
seletiva, hoje em
1%, e cuja meta
para 2017 é de
chegar a 10%. Isso
será feito por meio
da implementação
de uma rede de
pontos de entrega
voluntária, 30
ecopontos (de
construção civil e
outros), além da
criação de seis
Centrais de Triagem.
Na cidade são
geradas atualmente
700 toneladas
de lixo por dia. O
novo sistema se
encarregará de
todo o resíduo,
dando tratamentos
diferenciados
para cada tipo de
material.

Lixo gerando
energia - O SPARURE irá recuperar os
materiais recicláveis,
valorizar e tratar a
fração orgânica e
gerar energia por
meio da incineração
do lixo. A usina terá
monitoramento online de controle de
emissão de gases.
A estimativa de
geração de energia
pela URE é de 26 a
30 MWH por hora,
suficiente para a
iluminação de todas
as ruas e prédios
públicos da cidade.
A previsão é que o
empreendimento
seja instalado na
área do antigo Lixão
do Alvarenga, um
passsivo ambiental
que será recuperado.
Os investimentos
estimados para a
instalação da SPARURE, que deverá estar
em funcionamento
até 2015, é de R$
450 milhões a R$
600 milhões.

Plano Municipal de Resíduos Sólidos
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As condições da licitação obrigarão a empresa vencedora a oferecer
serviços de qualidade e implantar um amplo programa de coleta seletiva

Lixão do Alvarenga: de passivo
ambiental para área de lazer
A empresa que vencer a licitação será responsável pela
remediação do antigo Lixão do Alvarenga, de 300 mil metros
quadrados e onde será instalado o SPAR-URE. A área, que
fica próxima à Represa Billings, foi utilizada durante cerca de
25 anos como depósito irregular de resíduos.
Para a remediação, será drenado o chorume e encapsulado o
lixão. A proposta da Prefeitura também prevê a construção
de parque público no espaço. Os investimentos são da
ordem de mais de R$ 50 milhões.
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“Acredito que este
novo sistema irá
permitir que a cidade
esteja mais limpa e
que o meio ambiente
seja preservado. No
entanto, é necessário
que a população seja
conscientizada e realize
a reciclagem em suas
moradias.”
Júlia de Fátima Bina,
35 anos, cabeleireira,
moradora do Jardim
do Lago.

“A questão do lixo é
muito importante para o
meio ambiente e para a
preservação do planeta.
Quem sabe essa
iniciativa ajude a
preservar os recursos
naturais do mundo. A
Administração está de
parabéns.”
Angélica Ferreira
Guimarães, 37 anos,
administradora,
moradora do Jardim
Silvina.

O projeto prevê o incremento da coleta seletiva e da reciclagem por meio
da implementação de uma rede de 600 pontos de entrega voluntária, 30
ecopontos, além da criação de seis Centrais de Triagem

Saiba mais
A estimativa de geração de energia pela usina é de 26 a 30 MWH por hora,
suficiente para a iluminação de todas as ruas e prédios públicos da cidade. Terá
capacidade para atender uma cidade de até 200 mil habitantes.
São Bernardo gera, hoje, 700 toneladas de lixo por dia: 45,8% de matéria
orgânica, 20% de papel e papelão, 16% de plástico e 5% de metais e vidros.
A meta é que, em 2017, seja reciclado cerca de 30% do lixo. Esse número fica
hoje abaixo de 1%.

São Bernardo é a primeira cidade do Estado
a ter um espaço para mediar conflitos
Alvo serão
casos como
brigas
familiares
ou entre
vizinhos
Para democratizar
o acesso à justiça
e conscientizar os
munícipes sobre
seus direitos como
cidadãos, ao mesmo
tempo em que atua
de forma preventiva
em muitas das
causas da violência
urbana, o prefeito
inaugurou dia 6
de maio, no Jardim
Ipê, o Núcleo de
Justiça Comunitária,
primeiro do
gênero em São
Paulo. Resultado

de parceria com
Governo Federal,
o projeto prevê
a atuação de 30
agentes da própria
comunidade
- previamente
capacitados - na
mediação de
conflitos em toda a
região do Alvarenga.
Os agentes, que
irão dedicar 30
horas semanais
ao programa e
receberão uma bolsa
mensal de
R$ 190, estão
aptos a atender
casos como
desavenças entre
vizinhos ou brigas
familiares. Além de
fortalecer os laços
comunitários, a
iniciativa também

“O nosso trabalho não
é muito diferente ao de
uma mãe em casa, que
coloca panos quentes
nas discussões.
Incentivamos os
envolvidos a resolverem
a desavença sem que
eles cheguem aos
extremos.”

Fotos: Divulgação
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Equipe de agentes comunitários
vai atuar na mediação de
pequenos conflitos, como
desavenças entre vizinhos
irá contribuir
para desafogar
o Judiciário de
processos. O
investimento
na iniciativa,
da Prefeitura
e União, é de

aproximadamente
R$ 359,8 mil.
Em uma segunda
etapa da formação,
os agentes serão
capacitados
em técnicas de
mediação, direitos

“Às vezes os conflitos
são por pequenas coisas
que tomam dimensões
enormes. Nosso
trabalho vai fazer com
que a comunidade crie
o hábito de conversar
e chegar a um acordo
amigável.”

Rute Rosa, de 32 anos

Cleuza Silva Fagundes,
49 anos

do consumidor, Lei
Maria da Penha,
Direito de Vizinhança,
entre outras, sempre
respaldados por uma
psicóloga, assistente
social e advogado.
“Hoje estamos

plantando uma
semente que vai gerar
muitos dividendos
para nossa cidade”,
falou o prefeito. O
Núcleo fica na Rua
dos Freixos, 88. O
telefone é 4122-5090.

Nas reuniões,
população
pode saber
a situação
das demandas
eleitas
O processo de
participação cidadã
na gestão municipal
prossegue na
cidade e, de 2 a
8 de junho, as
regiões dos bairros
Jardim Silvina,
Santa Terezinha,
Batistini, Jardim
do Lago e Jardim
das Orquídeas
receberam as
plenárias públicas de
prestação de contas
do Orçamento
Participativo (OP). A

plenária do Jardim
Laura, que seria
realizada dia 7/6,
não aconteceu em
função da falta de luz
e será remarcada.
O prefeito,
secretários e técnicos
participam dos
encontros, onde
a população pode
conhecer qual a
situação de algumas
das 58 obras e
serviços escolhidos
como prioritários
pela comunidade em
2010, incluídos no
orçamento de 2011
e que estão sendo
executados pela
Administração. A
prestação de contas
segue até 14 de
junho.

Fotos: Divulgação

População comparece em peso às plenárias de
prestação de contas do Orçamento Participativo

A plenária da região do Jardim Silvina registrou
na noite de quinta-feira (2/6) o maior público
até o momento: cerca de 600 pessoas
marcaram presença na Escola Municipal de
Educação Básica Benedito José de Morais

Conheça aqui algumas das demandas
Jardim Silvina - Revitalização da Praça dos
Trabalhadores: o projeto foi concluído e a
obra será iniciada em julho.
Santa Terezinha - Construção de um acesso
para o Jardim Irajá e a readequação viária na
Rua André Coppini: previstas para iniciar no
segundo semestre.
Batistini - Urbanização e recuperação
ambiental do Núcleo Batistini: previsão para
o segundo semestre.
Jardim do Lago - Pavimentação da Rua
Principal, no Divinéia: iniciada em abril deste
ano. Previsão de entrega em junho.
Jardim das Orquídeas - Reforma e
ampliação da UBS Orquídeas: previsão de
início para agosto.

“Esta é a oportunidade que
a população
tem para reivindicar e
saber o que está sendo
realizado na cidade. Isso é
democracia.”

“Esta participação da
população é ótima, pois
temos a oportunidade de
sugerir e conhecer o que
está sendo feito com o
orçamento da cidade.”

Olga Irene do
Nascimento, aposentada,
moradora da região do
Bairro Santa Terezinha

Adriana Rubino,
presidente de duas
creches do Jardim das
Orquídeas
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Senado aprova US$ 43,2 milhões
para investimentos na Saúde
Recurso
permitirá
modernizar
e humanizar
ainda mais o
atendimento
A Comissão
de Assuntos
Econômicos do
Senado Federal
aprovou na última
terça-feira (7/6) o
financiamento de
US$ 43,2 milhões
- o equivalente a
R$ 67,8 milhões
- para que a
Prefeitura invista
em um ambicioso
programa de
modernização e
humanização da
saúde. O crédito
permitirá a
construção, reforma
e ampliação
de dezenas de
unidades de saúde,
além da aquisição
de equipamentos
e mobiliário,
informatização
da rede e o

desenvolvimento
de processos
de educação
permanente dos
trabalhadores do
setor.
Nas próximas
semanas, o prefeito
deverá assinar,
com o aval da
União, o contrato
com o Banco
Interamericano de
Desenvolvimento
(BID), que se
responsabilizará
pela metade
do valor do
financiamento.
O investimento
restante será
proveniente de
contrapartida
municipal. O prazo
para o pagamento
é de 25 anos
após a assinatura
do contrato
e o primeiro
desembolso deverá
ser feito somente
quatro anos e seis
meses após o início
da vigência.
“Os recursos

Projetos
contemplados
Construção de seis novas Unidades
Básicas de Saúde (UBSs): Areião, Montanhão,
Alvarenga II, Vila São Pedro, Batistini e
Jardim das Oliveiras (as duas últimas em
substituição às já existentes)
Reforma e ampliação de 29 UBSs
Construção de quatro Centros de Atenção
Psicossocial (Caps III): Alvarenga, Silvina, São
Pedro e Cidade dos Direitos da Criança
Reforma de três outros CAPS
Construção de três Centros de
Especialidades Odontológicas (CEOs)
Aquisição de imóveis para a instalação de
residências terapêuticas
Reforma do Hospital Municipal Universitário
(HMU), com o objetivo de ampliar e adequar
sua ala de internação e permitir a integração
do Centro de Atenção Integral à Saúde da
Mulher (CAISM) ao hospital

Fotos: Divulgação
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Recursos serão utilizados para construir e
reformar UBSs, melhorando ainda mais a
qualidade dos serviços de saúde da cidade
serão usados na
expansão e no
fortalecimento
do sistema de
saúde municipal,

com ênfase na
organização da
Atenção Básica,
na modernização
dos processos

de gestão e na
qualificação dos
trabalhadores do
setor”, explica o
secretário de Saúde.

Praça Brasil
será entregue
em julho
As obras de
revitalização das
praças Brasil
Zanella e Vicenzo
Zincaglia,
localizadas
na Avenida
Brigadeiro
Faria Lima, no
Centro, estão
70% revitalizadas
e deverão ser
entregues em
julho.
Entre as
melhorias na
Praça Brasil estão
a instalação de
novo piso, mesas
com tabuleiros
de xadrez e
bancos, novo
paisagismo e
cobertura vazada
com 270 metros
de extensão.
O monumento
em homenagem
à imigração
italiana, presente
na praça,
também será
recuperado
com a troca do
revestimento e
nova pintura.
O investimento
será de
aproximadamente
R$ 1,1 milhão.
O objetivo das
intervenções,
além de deixar
as praças
mais bonitas
e acessíveis,
inclusive para
pessoas com
deficiência, é
contribuir
para que a
área se
transforme em
um espaço de
convivência de
qualidade para
os moradores.

O excesso de
tráfego de veículos
pesados na Rua
Salim Mahfoud,
que interliga a
Via Anchieta e
a Avenida Maria
Servidei Demarchi,
e cruza o Bairro
Terra Nova, foi uma
das necessidades
levantadas pela
comunidade
durante o
Orçamento
Participativo (OP)
realizado em 2010.
Na região, que é
residencial, as vias e
a ocupação do solo
não são condizentes
ao tráfego de
veículos pesados,
com exceção dos
caminhões de lixo
e gás, que atendem

a comunidade. Para
evitar transtornos
aos moradores,
a Administração
está realizando
uma série de
intervenções de
modo a melhorar o
trânsito no local.
Para resolver o
problema, foi
elaborado um
projeto para
remover a rotatória
existente, que
comprometia a
segurança da
população e não
impedia a passagem
de veículos pesados.
O trecho foi
substituído por um
conjunto semafórico
que irá controlar a
saída das carretas
do pátio da empresa
Brazul Transportes,
assegurando mais
segurança para os
usuários da via.
No local também
foi instalado um
detector de altura
para coibir o

de sensibilizá-los
sobre a adoção de
medidas
preventivas e
permanentes. A
atividade será
realizada nos dias
28 e 29 de junho.
O participante terá
direito a certificados
e kit de material
educativo. As
inscrições poderão
ser realizadas por
meio do site da
Prefeitura www.
saobernardo.sp.gov.
br ou pelo e-mail
educacao.transito@
saobernardo.
sp.gov.br.

INAUGURAÇÃO
Quadra da EMEB Prof. Annita
Magrini Guedes
Local: Rua Americana, 102
Baeta Neves
10 de junho, às 16h
Reforma do Campo
do Tatetos F.C.
Local: Estrada Alberto Silva, 500
Riacho Grande
11 de junho, às 12h
Reforma da UBS Ferrazópolis
Local: Rua Fernando Ferrari, 449
Ferrazópolis
16 de junho, às 19h

Detector de altura vai coibir o
tráfego de veículos pesados
tráfego de veículos
pesados e refeita
toda a sinalização
horizontal, o que irá
trazer mais conforto
e segurança para
quem mora na
região.
“Caso um veículo
de grande porte
passe pelo detector,
o condutor será
autuado. O
equipamento não
calcula a velocidade
e é somente visual”,
afirmou o chefe da

Divisão de Operação
e Fiscalização de
Trânsito.
O conjunto de
intervenções
também solucionará
um problema
existente de
entrada e saída de
veículos no pátio
da empresa
Volkswagen
naquele trecho,
que no horário
de pico é de
aproximadamente
700 veículos.

Curso de educação para o Vacinação contra o sarampo
é antecipada para o dia 18
trânsito abre inscrições
Com a proposta
A Prefeitura abre
inscrições, de 13
a 22 de junho,
para a primeira
turma do curso
de Formação de
Multiplicadores em
Educação para o
Trânsito. Ao todo,
serão oferecidas
50 vagas para
professores da
rede municipal,
estadual e
particulares. O
objetivo é oferecer
aos educadores
ferramentas para
desenvolver o
tema trânsito nas
escolas, além

PROGRAME-SE

Sinalização
é uma
antiga
demanda
dos
moradores

Foto: Divulgação

Conjunto de obras evita tráfego de
veículos pesados no Terra Nova
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de proteger as
crianças no período
que antecede as
férias escolares,
a Prefeitura vai
incluir a imunização
contra o sarampo
na Campanha de
Vacinação Infantil
contra a Poliomielite
(paralisia infantil),
que ocorre no
próximo dia 18 de
junho, sábado. A
medida é necessária
tendo em vista
o surgimento de
casos autóctones de
sarampo este ano
no País.
Todas as crianças
menores de 5 anos
receberão as duas

gotas da vacina
Sabin, contra a
pólio. Já a vacina
contra a sarampo
será aplicada nos
pequenos de 1 a 6
anos. A campanha
será realizada nas
32 Unidades Básicas
de Saúde (UBSs) do
município e nos
25 postos
de vacinação
alternativos, com
funcionamento das
8h às 17h.
O endereço das
unidades de saúde
pode ser acessado
no site www.
saobernardo.
sp.gov.br.

EVENTOS
Peça Teatral Atlântica – A
Menina da Floresta
Local: Anfiteatro do Parque
Raphael Lazzuri
Avenida Kennedy, 1.111
Anchieta
12 de junho, às 11h
Palestra 30 anos de Política
Nacional de Meio Ambiente,
com Washington Novaes
Inscrições: 4367-6462 /
4367-6463
Local: Senai Mário Amato
Avenida José Odorizzi, 1.555
Assunção
13 de junho, às 19h
Campanha de vacinação contra
sarampo e paralisia infantil
Local: 32 Unidades Básicas
de Saúde (UBSs) e 25 postos
de vacinação alternativos. Os
endereços se encontram no site
www.saobernardo.sp.gov.br
18 de junho, das 8h às 17h
SERVIÇOS
Operação Bota Fora
Região: Baeta Neves
Informações: 4366-3660
13 a 17 de junho
Programa Cidade Viva
Região: Alvarenga
1 a 30 de junho

Lojistas comemoram resultado da
1ª Feira de Móveis da Jurubatuba
Em quatro
dias, foi
registrado
70% de
crescimento
nas vendas
Um resultado da
1ª edição da Feira
de Móveis da Rua
Jurubatuba mais
fácil de ser notado
são as calçadas
lotadas de clientes,
como há mais de
15 anos não se via.
Essa impressão
pode ser traduzida
em números: em
apenas quatro dias
de evento, que se
encerra no próximo
domingo, 12 de
junho, os lojistas
registraram cerca de
70% de crescimento
no faturamento em
comparação com o
movimento normal.
A Feira reúne 74
lojas de móveis
e artigos de
decoração em dois
quarteirões da via.
A ideia é fomentar
o comércio da Rua
Jurubatuba e alguns
lojistas oferecem
promoções de 30%
a 50%, bem como
sorteios de viagens
a Paris.
Como explica
o secretário de
Desenvolvimento
Econômico,
Trabalho e Turismo,
o sucesso teve um
efeito inesperado
para os lojistas. “O
volume de vendas
obrigou algumas
lojas a efetuar a
contratação de mão
de obra suplementar
a fim de atender a
demanda”, afirmou.

Fotos: Divulgação
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A Feira reúne 74 lojas de móveis e artigos
de decoração em dois quarteirões da via

Serviço
O público pode
estacionar
gratuitamente
no Paço
Municipal
(Praça Samuel
Sabatini, 50) e
na Secretaria de
Desenvolvimento
Social e
Cidadania
(Avenida
Redenção, 271,
Centro) no fim
de semana.

“Esta ação representa
o renascimento
da Jurubatuba. É a
estratégia que faltava
e uma medida
aguardada há mais de
20 anos. Trata-se de
um apoio inédito da
Prefeitura para o nosso
segmento”

“É maravilhoso, é como
ver a Jurubatuba de 30
anos atrás, quando a
cidade era conhecida
como a Capital dos
Móveis. A rua e o setor
estão revitalizados e
tanto nós comerciantes
quanto os funcionários
estamos bastante
otimistas.”

Armando Adel,
proprietário da Unna
Móveis.

Mario Strufaldi, dono
da L’art Móveis.

Prefeito entrega mais
duas quadras para a
rede municipal de ensino

Mais duas Escolas
Municipais de
Educação Básica
(EMEBs) da cidade
receberam quadras
poliesportivas novas e
totalmente equipadas:
a Professor Claudemir
Gomes do Vale,
no Bairro Areião, e
Bosko Preradovic, no
Jardim Las Palmas.
As inaugurações,
realizadas
pelo prefeito
respectivamente
na quarta-feira
(8/6) e quinta-feira
(9/6), contaram
com a presença de
alunos, professores
e moradores. A
Prefeitura entregará
um total de 54
quadras semelhantes
nas EMEBs.
Além de oferecer
novos espaços de
esporte para os
alunos, o projeto vai

Fotos: Divulgação

Comunidade
também
utilizará
espaço como
opção de
lazer
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Entre as melhorias nas quadras estão o
fechamento lateral, iluminação, reforma
do piso, calçada e acessibilidade
“Antes era uma briga
por espaço. Todo
mundo queria jogar,
mas não tínhamos
quadra. Agora nem a
chuva vai impedir.”

“Poder usar a quadra
à noite e nos finais de
semana para bater uma
bola é sensacional.
Com certeza toda
a comunidade vai
aproveitar bem.”

Gabriel Ramos, aluno
da EMEB Claudemir
Gomes do Vale

João Paulo, morador da
Vila dos Estudantes

aproximar ainda
mais as escolas
da população
do entorno, que
também poderá
utilizar os espaços.
Entre as melhorias
estão o fechamento
lateral, iluminação,
reforma do piso,

acessibilidade,
além da
aquisição de material
para a prática
esportiva. A próxima
quadra será entregue
nesta sexta (10/6),
na EMEB Prof. Annita
Magrini Guedes, no
Baeta Neves.

Plantio de mudas e mutirão de limpeza
lembram Dia do Meio Ambiente
O Dia Mundial do
Meio Ambiente
foi celebrado em
5 de junho. Para
comemorar a data, a
Prefeitura preparou
uma extensa
programação que
prossegue nesta
sexta-feira (10/6),
às 10h, quando os
jovens atendidos
pelos programas da
Fundação Criança
realizam, no

entorno da Escola
Estadual Professor
Marco Antonio
Prudente - Estrada
do Poney Clube,
2.120, no Jardim Las
Palmas -, o plantio
de espécies nativas.
Outra atividade
é o mutirão de
limpeza Eu Cuido
do Meu Ambiente!,
no sábado (11/6),
a partir das 9h,
quando será

realizada uma
grande limpeza no
entorno da unidade
da Fundação na
Alameda Minas
Gerais, s/n°.
O Mutirão continuará
na terça (14/6),
das 9h às 11h e
das 14h às 16h, no
entorno da Fundação
Criança Orquídeas,
que fica na Rua
Nossa Senhora de
Guadalupe, 800.

Com Ariano Suassuna, São Bernardo
dá início ao projeto Balaio Popular
Iniciativa
tem o
objetivo de
fomentar
a cultura
tradicional

O dramaturgo,
poeta, romancista,
artista plástico,
Secretário Especial
de Estado da
Cultura de
Pernambuco
e idealizador
do Movimento
Armorial, Ariano
Suassuna, abre
na quarta-feira
(15/6), no Teatro
Lauro Gomes,
a programação
do novo projeto
da Secretaria de
Cultura, o Balaio
Popular.
A iniciativa tem
o objetivo de
fomentar a cultura

Fotos: Divulgação
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Suassuna irá apresentar a cultura
do nordeste através de histórias
e reflexões permeadas pelo seu
característico senso de humor
dos diversos
migrantes da
cidade e, em sua
primeira edição,
enfocará as
manifestações
nordestinas. As
apresentações, que
poderão combinar

gêneros tão
diferentes quanto
declamações de
poesia, música
ou literatura,
acontecerão
preferencialmente
em bairros
periféricos.

Suassuna irá
apresentar, a partir
das 19h30, uma
aula-espetáculo
que realiza desde
1995, levando ao
público sua defesa
da cultura do
nordeste através de
histórias e reflexões
permeadas pelo
seu característico
senso de humor.
Ariano já esteve
em 63 municípios
de Pernambuco
com seu circo de
músicos, bailarinos
e cantores. O Teatro
Lauro Gomes fica na
Rua Helena Jacquey,
171, Rudge Ramos.
No mesmo
dia, às 19h, no
Saguão do Teatro
Lauro, haverá o
lançamento de um
livro sobre a vida de
Suassuna.

Confira aqui a programação do Balaio
Dia 18, às 16h - Tradição Nordestina. Local:
EMEB Arlindo Miguel Teixeira, Estrada dos
Alvarenga, 7.500, Bairro Alvarenga. Participações
de duplas de repente, que cantarão de improviso,
desenvolvendo temas sugeridos pela comissão
organizadora, coordenada pelo poeta e escritor
Moreira de Acopiara. O Trio Arcoverde também
participará com o seu forró.

Quarteto Pererê

PUBLICAÇÃO
OFICIAL DO
MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Prefeito
Luiz Marinho
Vice-Prefeito
Frank Aguiar
Secretaria de Coordenação
Governamental
Tarcísio Secoli
Secretária Chefe de Gabinete
Teresa Santos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO
DO CAMPO

Criado pela Lei
Municipal 2052,
de 6 de julho
de 1973 e
regulamentada pelo
decreto 3.713, de 27
de dezembro
de 1973

Secretaria de Assuntos Jurídicos e
Cidadania
Marcos Moreira de Carvalho
Secretaria de Finanças
Jorge Alano Garagorry
Secretaria de Governo
Maurício Soares de Almeida
Secretaria de Comunicação
Edmar Luz de Almeida

Dia 25, às 16h - Workshop de Composição
Musical. Local: Teatro Elis Regina, Avenida
João Firmino, 900, Bairro Assunção. O
Quarteto Pererê vai expor durante conversa
com o público o método de trabalho do grupo,
que agrega a tradição cultural da música
nordestina com a formação acadêmica dos
componentes. O evento é aberto a todos.
Dia 26, às 15h – Música no Parque – Especial
Balaio Popular. Local: Parque Municipal
Engenheiro Salvador Arena, Avenida Caminho
do Mar, 2.980, Rudge Ramos. Show com
Fabrício Ramos, Zé de Riba e Mombojó.

Secretaria de Orçamento e
Planejamento Participativo
Nilza de Oliveira
Secretaria de Gestão Ambiental
Gilberto Marson
Secretaria de Cultura
Frank Aguiar
Secretaria de Relações Internacionais
Evandro de Lima
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo
Jefferson José da Conceição
Secretaria de Desenvolvimento
Social e Cidadania
Márcia Barral

Secretaria de Educação
Cleuza Repulho
Secretaria de Esportes e Lazer
José Luis Ferrarezi
Secretaria de Segurança Urbana
Benedito Mariano
Secretaria de Habitação
Tássia Regino
Secretaria de Obras
José Cloves da Silva

Rosi Campos abre projeto de
incentivo à leitura nesta sexta

Atriz participa
do projeto Ler é
uma Aventura.
A atriz Rosi
Campos, a
Morgana do
Castelo Rá-TimBum e Haidê da
novela Insensato
Coração, abre
nesta sexta-feira
(10/6), às 15h30,
o projeto Ler é
uma Aventura.
Ela fará a leitura
dramática do
conto Morgana
e os Amantes
de Verona
na Escola de
Educação Básica
(EMEB) Maria
Rosa Barbosa Rua Leonardo
Martins Neto,
1.080, Bairro dos
Casa - para um
público formado
por crianças,
professores, pais
de alunos da rede
municipal, alunos

Secretaria de Planejamento Urbano
e Ação Regional
Alfredo Luiz Buso
Secretaria de Administração e
Modernização Administrativa
José Agnaldo Beghini de Carvalho
Coordenadoria de Ações para a
Juventude
Henrique Alves

Secretaria de Saúde
Arthur Chioro

Coordenadoria de Área
da Agência de
Rudge Ramos
Ramiro Meves (Coordenador)

Secretaria de Serviços Urbanos
Sebastião Vaz Júnior

Subprefeitura do Riacho Grande
Fausto Landi

Secretaria de Transportes e Vias
Públicas
Oscar José Gameiro Silveira
Campos

Procuradoria Geral do Município
José Roberto Silva

Fundação Criança
Ariel de Castro Alves
ETC/SBC - Empresa de Transporte
Coletivo
Odilon Soares de Oliveira
Faculdade de Direito/SBC
Prof. Dr. Marcelo José Ladeira
Mauad
Autarquia Rotativo São Bernardo
Julio Cesar Couto - Diretor

www.saobernardo.sp.gov.br

CONTATO
Paço Municipal (9º andar) - Centro Fone:
4348-1207 - Ramal 2328
E-mail: noticiasdomunicipio@saobernardo.
sp.gov.br

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

da Educação de
Jovens e Adultos
(EJA), agentes de
leitura e outros
interessados.
O objetivo
do projeto é
incentivar nos
moradores o
prazer pela
literatura.
Os encontros
acontecerão
periodicamente
nas EMEBs.
Após a leitura, a
atriz participará,
no Teatro Lauro
Gomes, do
projeto Roda
Teatral, que
neste primeiro
encontro é
aberto a todos os
interessados. O
Lauro Gomes fica
na Rua Helena
Jacquey, 171,
Rudge Ramos.

SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO
EDMAR LUZ DE ALMEIDA
MTB 16.924
Secretário adjunto
Raimundo Silva
Projeto gráfico e editoração
Mônica Timoteo da Silva
Editoração
Ismael Moura
Arte
Márcio Borriello
Fotografia
Wilson Magão, Raquel Toth,
Valmir Franzoi, Priscila Schultz
Jornalismo
Ana Lúcia Almeida, Alexandre Postigo,
Émerson Bezerra, Cosmo Silva, Ana Carolina
Martins, Marcelo Dorador, Vanessa Oliveira,
Ana Paula Dante e Kelly Santos

A Central de Trabalho e Renda fica localizada na Rua Marechal Deodoro, 2.316, Centro, São Bernardo do Campo. Para se cadastrar é necessário
apresentar carteira de trabalho, RG e CPF. O horário de atendimento é das 8h às 17h, de segunda a quinta-feira, e às sextas, das 8h às 15h, com
limite de 300 senhas que poderão ser alteradas, canceladas e suspensas, conforme a demanda e o resultado do empregador.
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